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“เวียดนามมีความได้เปรียบสูง
ในการดึงดูดการลงทุนในภาคการผลิต
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น
เนื่องจากมีต้นทุนต่า และมีตลาดรองรับ
ที่ขยายตัวดีทั้งในและต่างประเทศ”
Source: https://www.barrons.com/articles/as-vietnams-economy-booms-more-luxurybuyers-emerge-01565016466

เวียดนามเป็นประเทศที่น่าจับตามองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งด้านศักยภาพการดึงดูดการลงทุน
จากต่างชาติที่โดดเด่น ความได้เปรียบในด้านต้นทุนแรงงานที่ต่า กาลังซื้อในประเทศที่เติบโตต่อเนื่อง และนโยบาย
สนับสนุนจากภาครัฐที่ชัดเจน ทิศทางการส่งออกที่ขยายตัวดีต่อเนื่องของเวียดนาม ส่วนหนึ่งเกิดจากการเน้นส่งเสริม
พัฒนาในอุตสาหกรรมที่ประเทศมีความถนัด ส่งผลให้สามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในประเทศต่าง ๆ ได้มากขึ้น
ไทยและเวียดนามเป็นทั้งคู่ค้าและคู่แข่งระหว่างกัน ในมิติของคู่ค้า ไทยสามารถใช้โอกาสจากการเติบโตของ
เวียดนาม ในการลงทุนเปิดตลาด หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานได้ และในมิติของคู่แข่ง ไทยควรให้ความสาคัญ
กับสินค้าที่ไทยมีความชานาญสูงกว่า และเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันต่อไป

บทนา
เศรษฐกิจเวียดนามเติบโตอย่างน่าจับตามอง
ในสายตาของนั ก ลงทุ นทั่ วโลก สะท้ อนจาก GDP ที่
ขยายตัวเฉลี่ยกว่าร้อยละ 6.7 ต่อปี1 ตลอดระยะเวลา
กว่า 30 ปี ตั้งแต่การเริ่มใช้นโยบาย Doi Moi2 ในปี 2529
เพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจให้เป็นไปตามกลไกตลาดมากขึ้น

ของเศรษฐกิจเวี ยดนามปี 2563 จากเดิ มที่ ร้อยละ 6.5
เหลือร้อยละ 2.7 แต่ยังนับเป็นอัตราการขยายตัวสูงเมื่อ
เทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค5 และคาดว่าเศรษฐกิจ
เวียดนามจะกลับมาขยายตัวได้ร้อยละ 7.0 ในปี 2564
เนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศที่มีพัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจที่โดดเด่น บทความนี้จึงวิเคราะห์ภาพรวม
เศรษฐกิจ โครงสร้างการส่งออก การค้ากับไทย การลงทุน
จากต่างประเทศ ปัจจัยดึงดูดการลงทุน และเปรียบเทียบ
ความสามารถในการแข่งขันของเวียดนามกับไทย

ขนาดเศรษฐกิจเวียดนามปัจจุบัน ปี 2562 คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 44.4 ของขนาดเศรษฐกิจไทย3 โดย
ก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 IMF เคยประเมินว่า
เศรษฐกิ จ เวี ย ดนามจะขยายตั ว สู ง จนสั ด ส่ ว นเพิ่ ม เป็ น
ร้อยละ 51.2 ของขนาดเศรษฐกิจไทย ในปี 25674 อย่างไร 1. โครงสร้างเศรษฐกิจเวียดนามโดยสังเขป
ก็ตาม แม้ว่าเศรษฐกิจเวียดนามจะได้รับผลกระทบจาก
เวียดนามปฏิรูปเศรษฐกิจจากระบบคอมมิวนิสต์
COVID-19 และ IMF ได้ปรับลดประมาณการการขยายตัว
ไปสู่ระบบเศรษฐกิจตลาดเชิงสังคม (Socialist–Oriented
1

ธนาคารโลก (ข้อมูลเฉลี่ยปี 2530 – 2562)
2 อ่านว่า “โด๋ยเม้ย” แปลว่าเปลี่ยนใหม่ หรือบูรณะใหม่
3 เวียดนามมีรายได้ต่อหัวเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.3 ของไทย
ข้อมูลจาก World Economic Outlook, October 2019, IMF
4 IMF ประเมินว่าในช่วง 5 ปี (2563 – 2567) เศรษฐกิจไทยจะขยายตั ว
เฉลี่ยที่ประมาณร้อยละ 3.5 (ข้อมูลจาก Thailand 2019 Article IV, IMF)

5

IMF ประเมินว่าเศรษฐกิจของกัมพูชาและไทยในปี 2563 จะหดตัว
ร้อยละ 1.6 และ 6.7 ตามลาดับ ขณะทีเ่ ศรษฐกิจลาวและเมียนมา
จะขยายตัวที่ร้อยละ 0.7 และ 1.8 ตามลาดับ (World Economic
Outlook, April 2020)

ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนวัฒน์ พนิตพงศ์ศรี และ ณัชพล จรูญพิพัฒน์กุล
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Market Economy) และเริ่ ม ใช้ นโยบาย Doi Moi ในปี
2529 เพื่ อลดการผู กขาดของภาครัฐ และให้ ประชาชน
ประกอบธุรกิจเสรีมากขึ้น รวมถึงเปิดเสรีด้านการค้าและ
การลงทุนมากขึ้น สะท้อนจากการเข้าเป็นสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ในปี
2538 และองค์ ก ารการค้ า โลก (WTO) ในปี 2550
ตลอดจนการปฏิรูประบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น
รากฐานสาคัญของพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ก้าวกระโดด
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รูปที่ 2 มูลค่าสินค้าส่งออกและดุลการค้าของเวียดนาม
แบ่งตามสัญชาติของบริษัท (ปี 2557 – 2562)

รูปที่ 1 ที่มาของการขยายตัวของเศรษฐกิจเวียดนาม
(ปี 2557 – 2562)
ที่มา: General Statistics Office of Viet Nam

ทั้งนี้ เวียดนามอาจมีข้อจากัดด้านการดาเนิน
นโยบายการคลั ง และนโยบายการเงิ น จากระดั บ หนี้
สาธารณะและสัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NonPerforming Loan: NPL) ที่อยู่ในระดับสูง โดยระดับหนี้
สาธารณะเคยแตะระดับสูงสุดที่ประมาณร้อยละ 60 ของ
GDP เมื่อปลายปี 2559 ก่อนจะค่อย ๆ ลดลงหลังจาก
ภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและการบริหาร
รายจ่าย (รูปที่ 3) โดยระดับหนี้สาธารณะดังกล่าวอาจ
ที่มา: General Statistics Office of Viet Nam
เศรษฐกิจเวียดนามถูกขับเคลื่อนด้วยการบริโภค เป็น ข้อจากัดในการขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ภาคเอกชนเป็นสาคัญ (รูปที่ 1) สะท้อนจากสัดส่วนกว่า อนาคต
รูปที่ 3 สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ของ CLMVT
ร้อยละ 70 ของ GDP6 โดยการบริโภคภาคเอกชนขยายตัว
ระหว่างปี 2557 – 2562
เฉลี่ยถึงร้อยละ 7.4 ต่อปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จากกาลัง
ซื้ อในประเทศที่ ขยายตั ว ตามค่าแรงที่ ปรับเพิ่ มขึ้นและ
เศรษฐกิ จ ที่ ข ยายตั ว ดี ต่ อ เนื่ อ ง ขณะที่ แ รงขั บ เคลื่ อ น
ที่สาคัญอีกประการคือการลงทุนของภาครัฐและเอกชน7
ซึ่ ง มี ทิ ศ ทางขยายตั ว ดี จาก (1) การลงทุ น โดยตรงจาก
ต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) โดยเฉพาะ
จากเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ (2) การลงทุนโครงการ
ขนาดใหญ่ ใ นภาคอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละภาคการผลิ ต
พลังงานไฟฟ้า สอดคล้องกับการขยายตัวของสังคมเมื อง
และ (3) การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการ ที่มา: World Economic Outlook, October 2019, IMF
ผลิตเพื่อการส่งออก ซึ่งส่งผลให้เวียดนามสามารถเกินดุล
ด้านนโยบายการเงิน8 สัดส่วน NPL ที่เพิ่มสูงขึ้น
การค้าได้ในระยะหลัง (รูปที่ 2)
ถึงร้อยละ 4.1 ณ ไตรมาสที่ 2/2557 จากการที่ธนาคาร
กลางเวี ย ดนาม (State Bank of Viet Nam: SBV) เคย
อาศั ย การขยายสิ น เชื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ หลั ก ขั บ เคลื่ อ น
6

ข้อมูลปี 2561 จาก Viet Nam 2019 Article IV Staff Report, IMF
7 ข้อมูลจาก General Statistics Office of Viet Nam ซึ่งเผยแพร่
ข้อมูลของการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนรวมกัน

8

กรอบนโยบายการเงินของ SBV คือการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน
(Exchange Rate Anchor) โดยอัตราแลกเปลี่ยน ดอง-ดอลลาร์
สรอ. สามารถผันผวนได้ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อวัน

ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนวัฒน์ พนิตพงศ์ศรี และ ณัชพล จรูญพิพัฒน์กุล
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เศรษฐกิจ SBV จึงดาเนินนโยบายการเงินอย่างเข้มงวด
มากขึ้ นในปั จจุ บั น โดยจ ากัดการขยายตั วของสิ น เชื่ อ
รายปีของธนาคารแต่ละแห่ง ตามฐานะความมั่นคงและ
ผลประกอบการ และยังมีนโยบายที่จะกาหนดให้สินเชื่อ
ขยายตั วได้ ไม่ เกินอั ต ราการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ
ในอนาคต (รูปที่ 4) เพื่อให้ภาคการเงินและภาคเศรษฐกิจ
เติบโตอย่างสอดคล้องกันมากขึ้นในระยะยาว นอกจากนี้
ยังมีมาตรการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา NPL อาทิ (1) การ
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อเอื้อให้สถาบันการเงินจัดการหนี้เสีย
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น (2) การปรั บ ปรุ ง
หลักเกณฑ์กากับดู แลเงินกองทุนสาหรับระบบธนาคาร
พาณิ ช ย์ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน Basel II โดยเริ่ ม ใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 และ (3) การใช้มาตรการ
Macroprudential ซึ่ ง เน้ น การก ากั บ ดู แลเพื่ อลดความ
เสี่ ยงเชิ งระบบ (Systemic Risk) และลดความไม่สมดุล
ของอายุ สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น (Maturity Mismatch)
ส่งผลให้ธนาคารต่าง ๆ ให้ความสาคัญกับคุณภาพของการ
ปล่อยสินเชื่อ แม้ปัญหา NPL จะปรับดีขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ
1.6 ณ สิ้นปี 2562
รูปที่ 4 อัตราการขยายตัวของสินเชื่อ การจากัดการขยายตัว
ของสินเชื่อ และ Nominal GDP Growth (ปี 2544 – 2562)
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2. โครงสร้างตลาดส่งออกและสินค้าส่งออกหลัก
โครงสร้างตลาดส่งออกของเวียดนามกระจุกตัว
อยู่ใน 5 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา จีน ยุโรป ญี่ปุ่น และ
เกาหลีใต้ คิดเป็นร้อยละ 67 ของมูลค่าการส่งออกสินค้า
ทั้งหมด ในปี 2562 จากร้อยละ 58 ในปี 2552 (รูปที่ 5)
รูปที่ 5 ตลาดส่งออกสินค้าของเวียดนาม ปี 2552 และ 2562

ที่มา: General Statistics Office of Viet Nam

ในมิ ติ ของกลุ่ มสิ นค้ า สิ นค้ าส่ งออกกระจุ กตั ว
ได้แก่ (1) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ
(2) เครื่องนุ่งห่ม และ (3) รองเท้า คิดเป็นร้อยละ 42 11
และ 8 ของมู ลค่ าการส่ งออกสิ นค้ าทั้ งหมดในปี 2562
ตามลาดับ น่าสนใจว่า สินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่เวียดนามมี
ความถนั ด ในการผลิ ต และเป็ น สิ น ค้ า ที่ ป ระเทศคู่ ค้ า มี
แนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งดูได้จากตัวชี้วัด คือ

2.1 ดั ชนี ความได้ เปรี ยบโดยเปรี ยบเที ยบที่ ป รากฏ 9

ที่มา: CEIC รวบรวมข้อมูลโดยผู้เขียน

มองไปข้างหน้า คาดว่าเศรษฐกิจเวียดนามจะยัง
ขยายตั วดี จากแรงส่ งของการบริโภคภาคเอกชน การ
ลงทุนจากต่างประเทศ และการส่งออกสินค้าเป็นสาคัญ
ทั้งนี้ แม้ว่าการใช้เครื่องมือนโยบายการคลังและนโยบาย
การเงินอาจจะยังมีข้อจากัดจากระดับหนี้สาธารณะและ
NPL แต่ปัญหาดังกล่าวมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
9

มีอีกชื่อหนึ่งว่า Balassa Index โดยหากดัชนีมีค่ามากกว่า 1
หมายความว่าประเทศมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการ
ส่งออกสินค้าดังกล่าว (รายละเอียดสมการคานวณในภาคผนวก)

(Revealed Comparative Advantage: RCA) เป็นดัชนีที่
ใช้วัดความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของประเทศในการ
ส่ ง ออกสิ น ค้ า ชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ ง ดั ช นี RCA แสดงว่ า
เวียดนามมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบมากที่สุ ดใน
อุตสาหกรรมรองเท้า ผลิตภัณฑ์จักสาน เมล็ดกาแฟและ
ชา และเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลัก (รูปที่ 6)
รูปที่ 6 สินค้าที่มีค่าดัชนี RCA สูงที่สุด 5 อันดับแรก
ของเวียดนาม (ปี 2557 – 2562)

ที่มา: TradeMap คานวณโดยผู้เขียน (HS Code 2 Digits)
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สาหรับหมวดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เวียดนาม
มีค่า RCA อยู่ที่ 2.8 ซึ่งแม้จะไม่สูงนักแต่ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง
ตามนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้ เทคโนโลยี ขั้นสู ง
เมื่อพิจารณาค่า RCA รายหมวดย่อยของสินค้าอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นสินค้าส่งออก
หลักของเวียดนามในระยะหลังนั้นมีค่า RCA สูงถึง 8.2
แสดงถึงความสามารถในการแข่งขันของโทรศัพท์มือถือ
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BOX 1: ส่องดูมิติการนาเข้าของเวียดนาม

โครงสร้ า งตลาดน าเข้ า สิ น ค้ า ของเวี ย ดนามมี
ลั ก ษณะที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ ตลาดส่ ง ออก นั่ น คื อ ค่ อ นข้ า ง
กระจุกตัวอยู่ในไม่กี่ประเทศ อีกทั้งยังมีทิศทางกระจุกตัว
เพิ่มขึ้น สะท้อนจากมูลค่าการนาเข้าจากแหล่งนาเข้าที่
ใหญ่ที่สุด 5 อันดับ ที่มีสัดส่วนร้อยละ 68 ของมูลค่าการ
นาเข้าทั้งหมดของเวียดนามในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ
ในระยะข้างหน้า ค่า RCA ของเวียดนามน่าจะ 61 ในปี 2552 (รูปที่ 8)
เพิ่ มสู งขึ้ นอี ก โดยเฉพาะหมวดอุ ปกรณ์ อิ เล็ กทรอนิ กส์
รูปที่ 8 โครงสร้างตลาดนาเข้าสินค้าของเวียดนาม
รองเท้า และเครื่องนุ่งห่ม จากผลของความตกลงการค้า
ปี 2552 และ 2562
เสรีสหภาพยุโรปและเวียดนามที่เริ่มบังคับใช้แล้วตั้งแต่
วั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2563 ซึ่ ง ช่ ว ยลดภาษี สิ น ค้ าให้ เหลื อ
ร้อยละ 0 จากอัตราภาษีเดิม (หมวดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ร้อยละ 0 – 14 หมวดรองเท้าร้อยละ 3 - 8 และหมวด
เครื่องนุ่งห่มร้อยละ 0 – 20) ภายในระยะเวลา 4 – 8 ปี
ตามความอ่อนไหวของประเภทสินค้าแต่ละประเภท
2.2 ดั ช นี ความเกื้ อกู ล ทางการค้ า ระหว่ า งประเทศ 10
(Trade Complementarity Index: TCI) เป็ น ดั ช นี ชี้ วั ด
ว่าประเทศผู้นาเข้ามีโครงสร้างสินค้านาเข้าคล้ายคลึงกับ
โครงสร้างสินค้าส่งออกของประเทศผู้ส่งออกเพียงใด ซึ่ง
ดัชนี TCI สะท้อนว่าสินค้าส่งออกของเวียดนามโดยรวม
เป็ น สิ น ค้ า ที่ จี นต้ องการน าเข้ า เพิ่ มขึ้ นอย่ า งต่ อเนื่ อง
ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา (รูปที่ 7) ขณะที่ดัชนี TCI กับ
ไทยและตลาดส่ ง ออกหลั กอื่ น ๆ ได้ แก่ สหรั ฐ ฯ ยุ โ รป
ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ มีทิศทางทรงตัวหรือชะลอลง จีนจึงมี
โอกาสเข้ า มามี บ ทบาทส าคั ญ ในตลาดส่ ง ออกของ
เวียดนามมากขึ้นต่อเนื่อง และยังเป็นตลาดที่มีศักยภาพ
ในการนาเข้าสินค้าเวียดนามเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป
รูปที่ 7 ค่าดัชนี TCI ของการส่งออกเวียดนาม
ไปยัง 5 ตลาดส่งออกหลักและไทย (ปี 2544 – 2562)

ที่มา: General Statistics Office of Viet Nam

ในมิ ติ ของกลุ่ มสิ นค้ า พบว่ าสิ นค้ าน าเข้ า ของ
เวียดนามส่วนใหญ่เป็นสินค้าทุนและเชื้อเพลิง สอดคล้อง
กับการขยายตัวในภาคการผลิตในช่วงที่ผ่านมา โดยสินค้า
นาเข้าหลักคือหมวด (1) เครื่องจักรไฟฟ้า (2) เครื่องจั กร
และเครื่องใช้กล (3) พลาสติกและของที่ทาด้วยพลาสติ ก
และ (4) เชื้อเพลิง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 29 10 5 และ 4 ของ
มูลค่าการนาเข้าสินค้าทั้งหมดในปี 2562 ตามลาดับ

3. ความสัมพันธ์ทางการค้ากับไทย
ในช่ วงที่ ผ่ านมา ระดั บการค้าขายของไทยกับ
เวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากมูลค่าการค้าที่
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 8.7 ต่อปี ในช่วงปี 2558 – 2562
โดยไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการค้ากับเวียดนามมาโดยตลอด

ที่มา: TradeMap คานวณโดยผู้เขียน (HS Code 2 Digits)
10

ดัชนีมีค่าตัง้ แต่ 0 – 100 โดยหากดัชนีมีค่าเท่ากับ 100
หมายความว่าสัดส่วนการส่งออกสินค้าหมวดต่าง ๆ ของประเทศ

ในปี 2562 ไทยและเวี ย ดนามมี มู ล ค่ าการค้ า
ระหว่างกัน 17.6 พันล้านดอลลาร์ สรอ. โดยไทยเกินดุล
ต้นทาง ตรงกับสัดส่วนการนาเข้าสินค้าทั้งหมดของประเทศ
ปลายทาง (รายละเอียดสมการคานวณในภาคผนวก)
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การค้าเวียดนาม 6.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. และนับเป็น
ตลาดส่ งออกที่ ใหญ่อันดับที่ 8 ของเวี ยดนามในมิติของ
กลุ่มสินค้า สินค้านาเข้าของเวียดนามส่วนใหญ่เป็นสินค้า
ทุนและเชื้อเพลิง สอดคล้องกับการขยายตัวในภาคการผลิต
โดยสิ นค้ าน าเข้าหลั กคือหมวด (1) เครื่องจั กรไฟฟ้ า (2)
เครื่องจักรและเครื่องใช้กล (3) พลาสติกและของที่ทาด้วย
พลาสติก และ (4) เชื้อเพลิง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 29 10 5 และ
4 ของมูลค่าการนาเข้าสินค้าทั้งหมดในปี 2562 ตามลาดับ
ขณะที่ เวี ย ดนามเป็ นตลาดส่ งออกอั นดั บที่ 5 ของไทย
รองจากสหรัฐ ฯ จี น ญี่ ปุ่ น และยุ โรป ตามล าดั บ ทั้ งนี้
การค้า มีลักษณะผสมทั้งคู่ค้าและคู่แข่ง

ร้อยละ 11 ต่อปี โดยมีสินค้าหลัก คือ น้ามันดิบ ชิ้นส่วน
อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เคมี ภั ณ ฑ์ และวั ส ดุ พ ลาสติ ก
ขณะที่ เวี ยดนามน าเข้าวั ตถุดิ บฯ จากไทยเพิ่ มขึ้นเฉลี่ ย
ร้อยละ 6 ต่ อปี มี สิ นค้าหลัก คือ ผลิ ตภัณฑ์ ปิโตรเลียม
วัสดุทองแดง หนัง กระดาษ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก และ
ชิ้ น ส่ ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง สะท้ อ นว่ า ทั้ ง สองประเทศ
เกี่ยวข้องในห่วงโซ่การผลิตมากขึ้นตลอดช่วงที่ผ่านมา
และยังมีแนวโน้มจะเกี่ยวข้องกันมากขึ้นอีกในอนาคต

รูปที่ 9 มูลค่าสินค้านาเข้าระหว่างไทยและเวียดนาม
แบ่งตามหมวด (ปี 2552 และ 2562)

แม้ ว่ าไทยและเวี ยดนามมี ความสั มพั นธ์ ทาง
การค้าเพิ่มขึ้ นต่ อเนื่อง แต่ทั้งสองประเทศก็เป็ นคู่ แข่ ง
ทางการค้าเช่นกัน โดยการส่งออกของเวียดนามที่เติบโต
อย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการส่งออก
ของไทยในบางหมวดสินค้าอย่างชัดเจน เช่น ระหว่ างปี
2552 - 2561 ไทยได้ สู ญ เสี ย ส่ ว นแบ่ ง ตลาดในหมวด
รองเท้า13 ให้แก่เวียดนามใน 3 ประเทศผู้นาเข้าหลัก ได้แก่
สหรัฐฯ จีน และญี่ปุ่น ขณะที่เวียดนามมีส่วนแบ่งตลาดใน
หมวดสิ่งทอเพิ่มขึ้นมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ตารางที่ 1)

ด้านผลสารวจพฤติกรรมของผู้บริโภคเวียดนาม12
สะท้ อนว่ าผู้ บริโภคมากกว่ าร้อยละ 90 เลื อกซื้ อสิ นค้ า
หมวดอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นแบรนด์จาก
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยม
3.1 การเป็นคู่ค้าระหว่างไทยและเวียดนาม
มากที่ สุ ด จึ งเป็ นโอกาสของไทยซึ่ งเป็ นฐานการผลิ ต
ไทยและเวียดนามมีความเป็นคู่ค้ามากขึ้นชัดเจน สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าของญี่ปุ่น อาทิ
สะท้อนจากระดับการนาเข้าและส่งออกสินค้าที่เพิ่มขึ้น เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า ตู้เย็น ตู้แช่ ในการขยาย
มากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา (รูปที่ 9) โดยสินค้านาเข้า ตลาดในภาวะที่เศรษฐกิจเวียดนามกาลังขยายตัวได้ดี
หลั กของไทยจากเวี ย ดนามคื อโทรศั พ ท์ มื อถื อ ขณะที่
3.2 การเป็นคู่แข่งระหว่างไทยและเวียดนาม
สินค้านาเข้าหลักของเวียดนามจากไทยคือรถยนต์11

ที่มา: ข้อมูลจาก TradeMap คานวณโดยผู้เขียน

ตารางที่ 1 ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาด
คานวณจากการนาเข้าสินค้าของสหรัฐฯ จีน และญี่ปุ่น

ทั้งนี้ สินค้าอุปโภคบริโภคเติบโตสูงสุดในช่วงปี
2552 – 2562 โดยสินค้าที่ไทยนิยมนาเข้า ได้แก่ อาหาร
ทะเล รองเท้า และเครื่องนุ่งห่ม ส่วนสินค้าที่เวียดนาม
นิ ย มน าเข้ า ได้ แ ก่ ผลไม้ เครื่ อ งดื่ ม ที่ ไ ม่ มี แ อลกอฮอล์
เครื่องปรับอากาศ และตู้เย็น นอกจากนี้ มูลค่าของการ
นาเข้าในหมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง (วัตถุดิบฯ)
ระหว่างสองประเทศในช่วงปี 2552 – 2562 ยังเพิ่มขึ้น
มาก โดยไทยนาเข้าวัตถุดิบฯ จากเวียดนามเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
11

โทรศัพท์มือถือ จัดอยู่ในหมวดสินค้าทุน ส่วนรถยนต์จัดอยู่ใน
หมวดสินค้านาเข้าอื่น ๆ
12 Deloitte (2563), The Vietnam Consumer Survey:
An accelerating momentum

ที่มา: ข้อมูลจาก TradeMap คานวณโดยผู้เขียน
13

หมวด 11: สิ่งทอ หมายความรวมถึง สิ่งทอและของทาด้วยสิ่งทอ
หมวด 12: รองเท้า หมายความรวมถึง รองเท้า เครื่องสวมศีรษะ
ร่ม ร่มปักกันแดด ไม้เท้า ไม้เท้าที่เป็นที่นั่ง แส้ แส้ขี่ม้า และ
ส่วนประกอบของของดังกล่าว ขนสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว และ
ของทาด้วยขนดังกล่าว ดอกไม้เทียม รวมทั้งของทาด้วยผมคน
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รูปที่ 10 Product Space ของไทยและเวียดนาม (ปี 2552 และ 2561)

ที่มา: The Atlas of Economic Complexity เรียบเรียงโดยผู้เขียน

ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยข้อมูล Product
Space ซึ่งเป็นเครื่องมือสาหรับการแสดงถึงศั กยภาพ
การผลิตสินค้าของประเทศ ในช่วงเวลาหนึ่ง พบว่าในปี
2552 ข้ อ มู ล Product Space ของไทยและเวี ย ดนาม
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า สิ น ค้ า ส่ ง ออกหลั ก ของไทย ได้ แ ก่
คอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะแผงวงจร
รวม ยานยนต์ ยาง สินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าว และสิ่งทอ
ในขณะที่สินค้าส่งออกหลั กของเวี ยดนามประกอบด้ วย
น้ามันปิโตรเลียมดิบ ถ่านหิน สินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้ าว
และกาแฟ เฟอร์นิเจอร์ รองเท้า และสิ่งทอ กล่าวคือ ในปี
2552 ไทยและเวียดนามแข่งขันกันในด้านการส่งออก
ข้าวและสิ่งทอเป็นหลัก (รูปที่ 10 บน)

จะเห็นได้ว่าความสามารถในการผลิตสิ่งทอของไทยลดลง
แต่เวียดนามยังคงความสามารถในการผลิตสิ่งทอไว้ได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อมูลส่วนแบ่งตลาดของสินค้ากลุ่มดังกล่าว

14

ทั้งนี้ ประเภทสินค้าที่ใช้องค์ความรู้ในการผลิตคล้ายกันจะปรากฏ
อยูบ่ ริเวณใกล้กันบนแผนที่ ซึ่งข้อมูล Product Space ของแต่ละ
ประเทศ จะมีส่วนที่แสดงเป็นสีในบางวงกลมบนแผนที่เท่านัน้ ซึ่ง
ชี้ให้เห็นถึงองค์ความรู้และความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการ
ผลิตสินค้าประเภทนั้น ๆ ในแต่ละช่วงเวลา
15 ทศพล ณชา และปิติ (2560)

14

ในมิติคู่แข่ง ไทยควรหลีกเลี่ยงการแข่งขันในกลุ่ม
อุ ตสาหกรรมที่ เวี ยดนามได้ เปรี ยบมากกว่ า เช่ น สิ่ งทอ
เฟอร์นิเจอร์ กาแฟและสินค้าเกษตร และควรมุ่งผลิตและ
ต่อยอดสินค้าใหม่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ซึ่งนอกจากสินค้าหมวดยานยนต์ที่ชี้ให้เห็น
ไปแล้วข้างต้น ไทยยังมีความสามารถในการผลิตสิ นค้ า
ประเภทอื่น ๆ เช่น ยาง ยางแปรรูป เคมีภัณฑ์ ยานยนต์
และอาหารและเครื่องดื่มซึ่งมีโอกาสต่ อยอดสินค้ า หรื อ
นวัตกรรมใหม่ได้ง่ายกว่าเวียดนาม นอกจากนี้ การพัฒนา
ในปี 2561 ข้อมูล Product Space แสดงให้เห็น จะเป็ น ไปได้ เ ร็ ว มากขึ้ น หากไทยสามารถดึ ง ดู ด FDI
ว่า ไทยและเวียดนามมีความสามารถในการผลิตเพิ่ มขึ้น เพื่อช่วยในการพัฒนาสินค้าใหม่และการสร้างนวัตกรรม
เมื่อเทียบกับปี 2552 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตที่มี
4. สถานการณ์ปัจจุบันและปัจจัยดึงดูดการลงทุน
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (รูปที่ 10 ล่าง) ซึ่งไทยสามารถ
จากต่างประเทศของเวียดนาม
ต่ อ ยอดเพิ่ ม การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมยานยนต์ ไ ด้ ดี 15
ขณะที่ เ วี ย ดนามพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ก่อนวิกฤตการณ์การเงินโลกปี 2550 – 2551 FDI
โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือได้สาเร็จเช่นกัน ขณะเดียวกัน ของเวี ยดนามส่ วนใหญ่ อยู่ ในการผลิตน้ ามั นดิบ และการ
Hausmann and Hidalgo (2554) ได้ใช้ข้อมูลการส่งออกของ
ทุกประเทศทั่วโลกมาคานวณสร้างแผนที่แสดงความเชื่อมโยง
ระหว่างองค์ความรู้ที่ใช้ในการผลิตสินค้าแต่ละประเภท โดย
ประเภทสินค้าจะถูกแสดงด้วยวงกลม และถูกแบ่งหมวดผ่านการ
ใช้สีต่าง ๆ (สีเทาหมายถึงประเทศดังกล่าว ไม่มีความได้เปรียบ
โดยเปรียบเทียบในการผลิตสินค้าประเภทนั้น) ส่วนขนาดของ
วงกลมสะท้อนมูลค่าการส่งออกของสินค้าชนิดนั้น

ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนวัฒน์ พนิตพงศ์ศรี และ ณัชพล จรูญพิพัฒน์กุล
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ผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้น อาทิ อุตสาหกรรมสิ่งทอ สะท้อน
ถึงการลงทุนที่เน้นเฉพาะข้อได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานต่า

Oct 30, 2020

รูปที่ 13 มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI
Net Inflows) ของไทยและเวียดนาม (ปี 2524 - 2562)

อย่างไรก็ตาม หลังช่วงปี 2552 เป็นต้นมา FDI
ในเวียดนามมีความหลากหลาย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ที่บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ได้เข้ามาลงทุน
อย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 2562 เวียดนามมีมูลค่าเงิ น
ลงทุนโดยตรงสุ ทธิ สะสมกว่า 161,111 ดอลลาร์ สรอ.16
อยู่ในการผลิตร้อยละ 59 ในอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 16
และในการผลิตไฟฟ้าร้อยละ 7 (รูปที่ 11) โดยประเทศที่
เข้ามาลงทุ นสู งสุด 3 อั นดั บแรก ได้ แก่ เกาหลี ใต้ ญี่ ปุ่น
ที่มา: ธนาคารโลก
และสิ งคโปร์ (รู ปที่ 12) ซึ่ งการลงทุ นของเวี ยดนามมี
ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่ดึงดูดเงินลงทุนต่างประเทศให้
แนวโน้มเติบโตได้ดี สะท้อนจากข้อมูลมูลค่าการลงทุนที่
ไหลเข้าเวียดนามอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
ไหลเข้าเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (รูปที่ 13)
รูปที่ 11 สัดส่วน FDI สะสมในเวียดนาม ณ สิ้นปี 2562
จาแนกตามหมวดธุรกิจ

ที่มา: General Statistics Office of Viet Nam

รูปที่ 12 สัดส่วน FDI สะสมในเวียดนาม ณ สิ้นปี 2562
จาแนกตามประเทศผู้ลงทุน

4.1 ตลาดมีศักยภาพในการขยายตัวสูง จากความ
พร้อมด้านแรงงานและกาลังซื้อ
เวียดนามมีประชากรวัยทางาน (อายุ 15 – 59 ปี)
กว่า 63 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 65 ของประชากรทั้งหมด
และมี ค่ า อายุ เ ฉลี่ ย ของประชากรวั ย แรงงานที่ 36 ปี
(ค่ามัธยฐานที่ 35 ปี17) ส่งผลให้มีความพร้อมที่จะรองรับ
การขยายการลงทุน โดยเฉพาะในกลุ่มที่ใช้แรงงานเข้มข้น
นอกจากนี้ ก าลั งซื้ อสู งขึ้ นตามสั ดส่ วนชนชั้ นกลาง 18 ที่
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นสองเท่า จากร้อยละ
13 ในปี 2561 เป็ นร้ อยละ 26 ในปี 2569 19 ส่ งผลให้
เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวสูงตามแรงส่งของการบริโภค

4.2 ต้นทุนการผลิตโดยรวมต่า
เวียดนามมีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิต ส่วน
หนึ่งจากค่าแรงที่ต่าเมื่อเปรียบเทียบกับจีนและไทย โดยอยู่
ที่ 5 – 5.75 ดอลลาร์ สรอ. ต่อวัน20 คิดเป็นเพียง 1 ใน 3
ของค่าแรงขั้นต่าในจีน และคิดเป็นครึ่งหนึ่งของค่าแรงขั้น
ต่าในไทย นอกจากนี้ ค่าไฟฟ้าของเวียดนามยังต่ากว่าไทย
ถึงร้อยละ 40 (ตารางที่ 2) ส่วนหนึ่งจากการที่เวียดนามมี
ถ่านหินสารองเพื่ อใช้ เป็นเชื้ อเพลิงผลิตไฟฟ้าในปริมาณ
มาก ขณะที่ ไ ทยใช้ ก๊ า ซธรรมชาติ ที่ มี ราคาสู ง กว่ า เป็ น
เชื้อเพลิงหลัก

ที่มา: General Statistics Office of Viet Nam
16

World Investment Report 2020: International
Production Beyond the Pandemic (UNCTAD)
17 ข้อมูลจาก Population Pyramid (ปี 2562) คานวณโดยผู้เขียน
โดยอายุเฉลี่ยประชากรวัยแรงงาน อายุ 15 – 59 ปี อยู่ที่ 35.8 ปี
และค่ามัธยฐานประชากรวัยแรงงานอยู่ที่ 34.9 ปี

18

ชนชั้นกลาง (Middle Class) ในนิยามของธนาคารโลก คือ
ประชากรที่มีรายรับเฉลี่ยอยู่ที่ 10 – 50 ดอลลาร์ สรอ. ต่อวัน
19 ข้อมูลจากเว็บไซต์ธนาคารโลก (ณ เมษายน 2563)
https://www.worldbank.org/en/country/vietnam/overview
20 ที่มา: ASEAN Briefing (มกราคม 2563)
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าไฟฟ้าในกลุ่มประเทศอาเซียน
ประเทศ
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
ไทย
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
มาเลเซีย

ค่าไฟฟ้า
(บาท/กิโลวัตต์/ชั่วโมง)
6.29
5.52
3.82
3.13
2.59
1.81

ที่มา: globalpetrolprices (มิถุนายน 2562)

4.3 ทาเลเอื้อต่อการค้าระหว่างประเทศ
ท าเลที่ ตั้ งของเวี ยดนามเอื้ อต่ อการผลิตสินค้ า
อุตสาหกรรมขั้นต้นและการทาการค้าระหว่างประเทศ
เนื่องจากอยู่ใกล้จีนซึ่งเป็นแหล่งห่วงโซ่อุปทานเดิม จึงทา
ให้ง่ายต่อการนาเข้าสินค้าขั้นต้นเพื่อผลิตและประกอบ
สินค้า นอกจากนี้ พื้นที่ชายฝั่งของเวียดนามยังสามารถ
พั ฒ นาเป็ น ท่ า เรื อ ออกทะเลได้ อี ก มาก ซึ่ ง จะเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ การส่ ง ออกสิ น ค้ า ผ่ า นทะเลจี น ใต้ ที่ เ ป็ น
เส้นทางการค้าทางทะเลที่สาคัญของโลกได้ต่อไป

4.4 นโยบายสนับสนุนของภาครัฐ
เสถียรภาพทางการเมืองของเวียดนามที่ อยู่ ใน
เกณฑ์ ดี ส่ ง ผลให้ น โยบายภาครั ฐ มี ค วามชั ด เจนและ
ต่อเนื่อง และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน
ต่างชาติที่ต้องการลงทุนในระยะยาว ทั้งนี้ นโยบายหลัก
ที่เป็นแม่เหล็กดึงดูด FDI ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ได้แก่
(1) การผ่อนคลายกฎระเบียบให้การลงทุนของต่างชาติ
ทาได้สะดวก เท่าเทียม และสามารถแข่งขันกับธุรกิจใน
ท้องถิ่นได้ เช่น การปรับปรุง Law on Enterprises และ
Law on Investment ต่อเนื่อง และได้ออกกฎหมายสอง
ฉบับล่าสุดในปี 2563 ซึง่ จะมีผลบังคับใช้ในปี 2564
(2) การให้ สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี และสิทธิประโยชน์
เพื่อสนับสนุนการลงทุนที่ภาครัฐ ต้องการส่ง เสริม เช่น
การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการลงทุนใน
อุตสาหกรรมการผลิตด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการ
เติบโตของประเทศในอนาคต เป็นต้น

21

ไทยมีความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่าง ๆ จานวน 13 ฉบับ
เช่นกัน แต่ครอบคลุมเพียง 18 ประเทศ โดยความตกลงของไทย
ยังไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มประเทศใน CPTPP (แคนาดา เม็กซิโก)

Oct 30, 2020

(3) การเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่าง ๆ
จานวน 13 ฉบับ21 โดยมีความตกลงที่สาคัญล่าสุด อาทิ
ความตกลงการค้ า เสรี กั บ สหภาพเศรษฐกิ จ ยู เ รเซี ย
(Eurasian Economic Union: EAEU) ความตกลงหุ้นส่วน
ทางเศรษฐกิ จ ภาคพื้ น แปซิ ฟิ ก (Comprehensive and
Progressive Trans-pacific Partnership: CPTPP) และ
EU - Viet Nam FTA ซึ่งช่วยเพิ่มข้อได้เปรียบและโอกาส
ในการขยายตลาดการค้าระหว่างประเทศ

4.5 ปัจจัยภายนอก ที่ช่วยเร่งการย้ายฐานการผลิต
จากแหล่งห่วงโซ่การผลิตเดิม
ในปี 2562 เวี ย ดนามได้ รั บ FDI เพิ่ ม ขึ้ น มาก
โดยเฉพาะในภาคการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ
48 นอกจากนี้ ยังได้รับ FDI ในโครงการใหม่จากจีนกว่า
2.37 พันล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากปีก่อน
หน้า (รูปที่ 14) ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากสงครามการค้า
จีน-สหรัฐฯ ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางปี 2561 โดยสหรัฐฯ
เริ่มปรับเพิ่มอัตราการเก็บภาษีสินค้าที่นาเข้าจากจีน และ
จี น ตอบโต้ โ ดยการปรั บ เพิ่ ม อั ต ราภาษี ต่ อ สิ น ค้ า ของ
สหรัฐฯ เหตุการณ์ดังกล่าวทาให้เวียดนามได้รับประโยชน์
จากการเบี่ยงเบนทิศทางการค้า (Trade Diversion) ซึ่ง
นอกจากเวียดนามจะสามารถส่งออกสินค้าไปสหรัฐฯ ได้
เพิ่ ม ขึ้ น ทดแทนสิ น ค้ า ที่ เ ดิ ม จี น เป็ น ผู้ ส่ ง ออกแล้ ว
เวียดนามยังได้รับการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น จาก
การที่ บ ริษั ท ต่ า ง ๆ ได้ ย้ า ยฐานการผลิ ต (Relocation)
จากจีนมายังเวียดนาม ตามกระแสของการที่บริษัทต่าง ๆ
พยายามที่ จ ะลดสั ด ส่ ว นการพึ่ ง พาจี น ลง (China Plus
One) และจากการเข้ามาลงทุนของบริษัทข้ามชาติจาก
เอเชียและตะวันตกอีกด้วย โดยบริษัทที่ย้ายฐานการผลิต
มามีหลายรูปแบบ ทั้งอุตสาหกรรมกลุ่มเดิมที่ใช้แรงงาน
เข้มข้น รวมไปถึงอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ที่ เน้นนวัต กรรม
และมีเทคโนโลยีการผลิต ขั้นสูง ทั้งนี้ การย้ายฐานการ
ผลิตและการเข้าลงทุนของบริษัทข้ามชาติ จะส่งเสริมให้
เวี ย ดนามเป็ น ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า หมวดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
เครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ของโลก ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ความได้เปรียบและเป็นสินค้าส่งออกหลัก และเป็นฐาน
การผลิตสาคัญของบริษัทชั้นนาหลายแห่งในปัจจุบัน
สหภาพยุโรป และสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (อาร์เมเนีย เบลารุส
คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน และรัสเซีย) (ณ 16 กรกฎาคม 2563)
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รูปที่ 14 ทุนจดทะเบียนสะสม FDI ในเวียดนามจากจีน
(2557 – 2562)

ที่มา: General Statistics Office of Viet Nam

Oct 30, 2020
รูปที่ 15 FDI Inflow ในไทย (2556 – 2562)

หมายเหตุ: ไม่รวม FDI Inflow ที่เป็นสินเชื่อการค้า (Trade Credit)
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ การเริ่มใช้มาตรการ Lockdown ใน
รูปที่ 16 FDI Registered Capital ในเวียดนาม
จีนช่วงต้นปี 2563 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
(2556 – 2562)
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ห่วงโซ่
อุปทานเกิดภาวะชะงักงัน (Supply Chain Disruption)
และเกิดเป็นกระแสนิยมให้นักลงทุนกระจายความเสี่ยง
ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานออกจากจี น เพิ่ ม ขึ้ น ประกอบกั บ การ
ดาเนินนโยบายควบคุมโรคระบาดในเวียดนามเป็นไปได้
ค่ อ นข้ า งดี การแพร่ ร ะบาดครั้ ง นี้ จึ ง น่ า จะเป็ น ตั ว เร่ ง
เพิ่มเติมให้เกิดการย้ายฐานการผลิตออกจากจีน และทา
ที่มา: General Statistics Office of Viet Nam
ให้ เวี ย ดนามได้รับเงินลงทุนโดยตรงเพิ่ มขึ้นโดยเฉพาะ
5.2 นโยบายสนับสนุน FDI
อย่างยิ่งในภาคการผลิต ดังเช่นที่เกิดขึ้นในปี 2562

5. FDI เวียดนามกับไทย ต่างกันอย่างไร
FDI (Net Flow) ของเวี ยดนามมี แนวโน้ มเพิ่ ม
สู งขึ้ นต่ อเนื่ อง จนสู งกว่ าไทยตั้ งแต่ ปี 2557 เนื่ องจาก
ความสามารถในการแข่ งขันโดยรวมของเวียดนามที่ ดี ขึ้น
ประกอบกับผลบวกจากการย้ายฐานการผลิตจากต่างชาติ
น่าสนใจว่า มูลค่า FDI ที่สูงขึ้นต่อเนื่องของเวี ยดนาม
อยู่ในอุตสาหกรรมใด มีส่วนที่ทับซ้อนไทยหรือไม่
5.1 โครงสร้าง FDI
เมื่ อดู ข้อมู ลย้ อนกลั บไปตั้ ง แต่ ปี 2556 พบว่ า
FDI ที่ ไ หลเข้ า ไทย (FDI Inflow) (รู ป ที่ 15) มี ค วาม
หลากหลายมากกว่ าเวี ยดนาม (ข้อมู ล FDI Registered
Capital) (รูปที่ 16) ที่เม็ดเงิน FDI กว่าร้อยละ 60 กระจุก
อยู่ ในภาคการผลิ ต ซึ่ ง เป็ น ไปตามนโยบายการพั ฒนา
ประเทศที่เน้นการผลิตเพื่อการส่งออก ส่งผลให้ดุลการค้า
ของเวียดนามขาดดุลลดลงต่อเนื่อง จนกระทั่งเกินดุลได้ใน
ปัจจุบัน และมีแนวโน้มเกินดุลเพิ่มขึ้นในอนาคต
22

LE Quoc Phuong (2561) Vietnam’s Low National
Competitiveness: Causes, Implications and Suggestions for
Improvement

FDI ในภาคการผลิตของเวียดนามส่วนใหญ่อยู่ใน
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น และการประกอบชิ้นส่วน
(Assembly-Based Manufacture) โดยเฉพาะสิ น ค้ า
อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ และรถยนต์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม
ปลายน้าที่มีมูลค่าเพิ่มค่อนข้างต่า กล่าวคือ การส่งออก
สินค้าเหล่านี้ไม่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้มาก
นัก22 ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ไทยและเวียดนามได้แข่งขันกัน
ในอุ ต สาหกรรมกลุ่ ม นี้ ทั้ ง การผลิ ต สิ น ค้ า ในหมวด
อิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ แต่ยังไม่สามารถพัฒนาภาค
การผลิตไปสู่อุตสาหกรรมต้นน้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงกว่าได้
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเวียดนามได้เริ่มใช้นโยบาย
พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมสนั บ สนุ น (Supporting Industry)
ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อส่งเสริมการผลิตที่สามารถทดแทนการ
นาเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง ซึ่งจะทาให้เวียดนาม
สร้างมูลค่าเพิ่มจากผู้ผลิตในประเทศได้มากขึ้น และอาจ
ส่ ง ผลให้ ไ ทยส่ ง ออกวั ต ถุ ดิ บ หรื อ สิ น ค้ า ขั้ น กลางไป
เวี ย ดนามได้ ล ดลง จากปั จ จุ บั น ที่ สิ น ค้ าเหล่ า นี้ คิ ด เป็ น
ร้อยละ 42 ของการส่งออกทั้งหมดของไทยไปเวียดนาม23
23

ที่มา: TradeMap (ข้อมูลปี 2562) คานวณโดยผู้เขียน

ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนวัฒน์ พนิตพงศ์ศรี และ ณัชพล จรูญพิพัฒน์กุล

9

FAQ ISSUE 178 เจาะลึกความสามารถในการแข่งขันของเวียดนาม

Oct 30, 2020

BOX 2: ความแตกต่างของข้อมูล FDI ไทย และเวียดนาม ในขณะที่ไทยมีจุดดึงดูดสาคัญจากการพัฒนาโครงการเขต
ข้อมูล FDI ที่เผยแพร่ของไทยมีการจาแนกด้าน พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor:
Inflow และ Outflow ตลอดจนมี ก ารจ าแนกเป็ น ราย EEC) ที่มีปัจจัยสนับสนุนการลงทุนค่อนข้างพร้อมอยู่แล้ว
ประเทศที่ลงทุนและรายภาคธุรกิจ ในขณะที่ข้อมูล FDI ที่ หากไทยสามารถพัฒนา EEC ได้อย่างชัดเจน ต่อเนื่อง
เผยแพร่ของเวียดนามมีเพียงข้อมูล Net Inflows ซึ่งเป็น และแก้ ปั ญหาเชิ งโครงสร้ างด้ า นแรงงานอย่า งได้ ผ ล
การลงทุนที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่มีการจาแนกประเทศและ ก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และทาให้ไทยมี
น และเริ่ ม เดิ น เครื่ อ งยนต์ ท าง
ภาคธุรกิจ อย่างไรก็ดี เวียดนามมีการเผยแพร่ มูลค่าทุ น โอกาสดึ ง ดู ด เงิ น ลงทุ
24
จดทะเบี ย นสะสมของ FDI (FDI Registered Capital) เศรษฐกิจในยุค 4.0 เพื่อแข่งขันกับเวียดนามได้
ที่ มี การจ าแนกภาคธุ รกิ จ แต่ มี ข้ อจ ากั ด คื อไม่ ส ามารถ
ทราบได้ ว่ ามู ลค่า FDI ที่ จะเกิดขึ้นจริงเป็ นเท่ าใด ทั้ งนี้ 6. โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจไทยในการลงทุน
มูลค่าทุนจดทะเบียนสะสมของ FDI จะมีค่าสูงกว่า FDI
ที่เวียดนาม
Net Inflows ที่เกิดขึ้นจริงเสมอ (รูปที่ 17)
นอกจากการแข่ง ขันเพื่อดึ งดู ด FDI แล้ ว ไทย
รูปที่ 17 เปรียบเทียบ FDI Registered Capital กับ
สามารถใช้เวียดนามเป็นฐานการลงทุนได้ เช่น กัน โดย
FDI Net Inflows ของเวียดนาม (ปี 2556 – 2562)
ธุ รกิจ ไทยได้ หันไปลงทุ นในเวียดนามได้ระยะหนึ่งแล้ว
และยั ง มี ทิ ศ ทางการลงทุ น ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ในระยะหลั ง
สะท้อนจากข้อมูลการลงทุนโดยตรงสุทธิของไทย (Net
TDI) ในเวียดนาม (รูปที่ 18) ทั้งนี้ การลงทุนจากไทยยัง
ค่อนข้า งกระจายตั ว ในหลากหลายธุ รกิจ อาทิ การค้ า
และการผลิตโดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่ม ที่ขยายตัว
ได้ดีตามกาลังซื้อของประชากรเวียดนามที่เติบโตดี หรือ
การผลิตไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ซึ่ง
เป็ น อี กหนึ่ ง การลงทุ น ที่ มาแรงในระยะหลั ง เนื่ องจาก
ความต้องการใช้ ไฟฟ้า ของเวีย ดนามมีแนวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้น
ที่มา: General Statistics Office of Viet Nam
ต่อเนื่องตามการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและสังคมเมือง
ประกอบกับ ที่ รัฐ บาลเวี ย ดนามมี น โยบายส่ ง เสริ ม การ
ในระยะต่อไป เวียดนามให้ความสาคัญกับ FDI ลงทุนด้านพลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
ที่มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศ โดย
รูปที่ 18 Net TDI ไปเวียดนาม จาแนกตามประเภทธุรกิจ
มุ่ ง เน้ น ด้ า นนวั ต กรรมใหม่ ๆ ที่ อาศัย เทคโนโลยี ขั้นสูง
(2556 – 2562)
และด้านการวิจัยและพัฒนา ตามแผนยุทธศาสตร์ด้าน
การดึ ง ดู ด การลงทุ น โดยตรงจากต่ า งประเทศ (NewGeneration FDI Attraction Strategy 2018 - 2030)
ซึ่งต่างจากยุทธศาสตร์เดิมที่ให้ความสาคัญกับพื้นที่ลงทุน
ประเภทอุ ต สาหกรรม และขนาดโครงการลงทุ น ทั้ งนี้
นโยบายใหม่ของเวียดนามมีส่วนที่คล้ายคลึงกับไทยที่
เน้นส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เน้นนวัตกรรม
ตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิ จ “Thailand 4.0” ท าให้
ไทยและเวียดนามอาจต้องแข่งกันดึงดูด FDI ในอนาคต
ที่มา: ธปท.
ซึ่งเวียดนามอาจมีข้อได้เปรียบในด้านต้นทุนและแรงงาน
24

ณัชพล จรูญพิพัฒน์กุล (2562) “โครงการ EEC: ความหวังใหม่ใน
การพลิกฟื้นวัฏจักรการลงทุน”
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นอกจากนี้ อีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจในการลงทุน
สาหรับผู้ประกอบการไทย คือ ธุรกิจแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร โดยเฉพาะผลไม้ แ ปรรู ป ที่ ไ ทยมี ค วาม
เชี่ ย วชาญ และเวี ย ดนามมี ท รั พ ยากรมาก แต่ ยั ง ขาด
แคลน Know-How ด้ า นเทคโนโลยี ก ารผลิ ต รวมถึ ง
เงินทุน ไทยจึงสามารถใช้โอกาสนี้เข้าไปในฐานะพันธมิตร
ทางธุรกิจ เพื่อขยายตลาดทั้งในเวียดนามและตลาดโลก
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเวียดนามมีปัจจัยเด่นที่เอื้อ
ให้เกิดการลงทุน แต่สภาพแวดล้อมสาหรับการประกอบ
ธุ รกิ จจริ งก็ ยังนับว่ ามีความท้ าทายที่ รอการพั ฒนาใน
หลายด้านเช่นกัน โดยจากข้อมูลอันดับความยากง่ายใน
การประกอบธุรกิจ25 (Ease of Doing Business Ranking)
ในปี 2563 พบว่าเวียดนามมีคะแนนเป็นอันดับที่ 70 จาก
190 ประเทศทั่วโลก โดยยังมีปัจจัยในการประกอบธุรกิจ
ที่ได้คะแนนประเมินต่าอยู่หลายประการ อาทิ การเริ่มต้น
ธุ รกิจ การแก้ปั ญหาการล้ มละลาย และการช าระภาษี
(ตารางที่ 3) ซึ่งตัวชี้วัดกลุ่มนี้ สะท้อนถึงประเด็นที่นัก
ลงทุนต้องให้ความสาคัญเป็นพิเศษในการศึกษาระเบียบ
ข้อบังคับและข้อจากัดต่าง ๆ ก่อนเข้าไปลงทุนที่เวียดนาม
นอกจากนี้ ข้อมูลการจัดอันดับความสามารถใน
การแข่งขัน26 (Competitiveness Ranking) (ตารางที่ 4)
ยั งแสดงให้ เห็ นว่ าเวี ยดนามยั งมี ขีดความสามารถในการ
แข่งขันที่ต่ากว่าไทยในเกือบทุกด้าน อาทิ พลวัตทางธุรกิจ
ซึ่งสะท้อนถึงกรอบกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เอื้อให้
ผู้ ประกอบการเริ่มต้ นหรือยุ ติ การประกอบธุ รกิจโดยง่าย
สอดคล้องกับผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบ
ธุรกิจ ที่เวียดนามยังมีอันดับต่ากว่าไทย
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ตารางที่ 3 อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ
ของไทยและเวียดนาม จาแนกตามตัวชี้วัด (ปี 2563)

อันดับของ อันดับของ
ไทย
เวียดนาม
ภาพรวม
21
70
1. การเริ่มต้นธุรกิจ
47
115
2. การขออนุญาตก่อสร้าง
34
25
3. การขอใช้ไฟฟ้า
6
27
4. การจดทะเบียนทรัพย์สิน
67
64
5. การได้รบั สินเชื่อ
48
25
6. การคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อย
3
97
7. การชาระภาษี
68
109
8. การค้าระหว่างประเทศ
62
104
9. การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง
37
68
10. การแก้ปัญหาการล้มละลาย
24
112
ตัวชี้วดั

ที่มา: ธนาคารโลก

ตารางที่ 4 อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยและ
เวียดนาม จาแนกตามตัวชี้วัด (ปี 2562)
ตัวชี้วดั
ภาพรวม
1. สถาบัน
2. โครงสร้างพื้นฐาน
3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค
5. สุขภาพ
6. ทักษะแรงงาน
7. ตลาดผลิตภัณฑ์
8. ตลาดแรงงาน
9. ระบบการเงิน
10. ขนาดตลาด
11. พลวัตธุรกิจ
12. ความสามารถด้านนวัตกรรม

อันดับของ อันดับของ
ไทย
เวียดนาม
40
67
67
89
71
77
62
41
43
64
38
71
73
93
84
79
46
83
16
60
18
26
21
89
50
76

ที่มา: สภาเศรษฐกิจ
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คือผลของรายงานการจัดอันดับความยากง่ายในการเข้าไป
ประกอบธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ที่จัดทาขึ้นทุกปีโดย
ธนาคารโลก โดยมีตัวชี้วัดในการสารวจทั้งหมด 10 ด้าน
ครอบคลุมทั้งวงจรธุรกิจ (Business Cycle) ตั้งแต่การเริ่มต้น
จัดตั้งธุรกิจ จนถึงการปิดกิจการ

26

คือผลของรายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ
แต่ละประเทศทั่วโลก ที่จัดขึ้นทุกปีโดยสภาเศรษฐกิจโลก (World
Economic Forum) โดยมีตัวชี้วดั ในการสารวจทั้งหมด 12 หมวด
ครอบคลุมใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ สภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวย
(หมวด 1-4) ทรัพยากรมนุษย์ (หมวด 5-6) ตลาด (หมวด 7-10)
และระบบนิเวศของนวัตกรรม (หมวด 11-12)
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7. บทสรุปและนัยต่อประเทศไทย
เวี ยดนามใช้ นโยบาย Doi Moi เพื่ อเริ่ม ปฏิ รู ป
เศรษฐกิ จ ให้ เ ป็ น ไปตามกลไกตลาดมากขึ้ น ส่ ง ผลให้
เศรษฐกิจมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดด มีตลาดภายใน
ประเทศที่มีศักยภาพจากกลุ่มชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นมาก
มีต้นทุนการผลิตโดยรวมต่า โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม
กลุ่มที่ใช้แรงงานเข้มข้น มีนโยบายสนับสนุนการลงทุ น
จากต่างประเทศ รวมถึงการเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรี
กั บ ประเทศต่ า ง ๆ มากขึ้ น เวี ย ดนามจึ ง เป็ น ทั้ ง ตลาด
สาคัญของไทยในการส่งออกสินค้าหมวดอิเล็กทรอนิกส์
และเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ในกลุ่ ม ที่ ไ ทยยั ง เป็ น ฐานการผลิ ต
และเป็นแหล่งลงทุนสาคัญของไทยในการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในห่ วงโซ่ การผลิ ต ที่ ปั จจุ บั น เวี ยดนามยั งกระจุ กอยู่ ใน
อุ ตสาหกรรมปลายน้ า ซึ่ งต้ องพึ่ งพาการน าเข้าวั ตถุดิบ
และสิ น ค้ า ขั้ น กลางในระดั บ สู ง โดยไทยอาจเข้ า ไปมี
ส่ วนร่วมในอุ ตสาหกรรมสิ่ งทอที่ มี โอกาสเติ บโตสู ง จาก
EU - Viet Nam FTA ผ่ านการส่ งออกหรื อเข้า ลงทุ น ใน
เวี ยดนาม เพื่ อผลิ ตสิ นค้าต้ นน้า (ด้ ายและเส้นใย) และ
กลางน้ า (ผ้ าผืน) ซึ่ งภาครัฐ สามารถมีบทบาทสาคัญ ใน
การส่งเสริมให้ ผู้ประกอบการไทยสามารถออกไปลงทุน
และใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของเวียดนามได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ ภาครัฐควรใช้ ป ระโยชน์ จากความสามารถ
การผลิ ต สิ น ค้ า ของไทยที่ ห ลากหลายกว่ า เวี ย ดนาม
ในการสนับสนุนให้มีการลงทุน ต่อยอดและพัฒนาสินค้า
ในกลุ่ ม ที่ ไ ทยมี ความได้ เปรี ย บ อาทิ ยาง ยางแปรรู ป
เคมีภัณฑ์ ยานยนต์ และอาหารและเครื่องดื่ม
สุดท้ายนี้ จากแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็ ว
ของเศรษฐกิ จ เวี ยดนาม ประกอบกั บความสามารถใน
การดึงดูดนักลงทุน ทาให้คาดว่าเวียดนามพร้อมจะเดินหน้า
พัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็ว และกลายเป็นคู่แข่งที่น่า
จับตาในอาเซียนต่อไป โดยเมื่อเปรียบเทียบกับไทย พบว่า
เวียดนามได้รับเงินลงทุนจากต่างประเทศสูงกว่าไทยตั้งแต่
ปี 2557 และมีมูลค่าการค้าสูงกว่าไทยในปี 2562 ดังนั้น
ทั้ งภาครั ฐและเอกชนควรต้ องเร่ งปรั บตั วเพื่ อยกระดั บ
ศักยภาพของประเทศ อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การเตรียมพร้อมสู่เศรษฐกิจดิจิทัล การแก้ปัญหาโครงสร้าง
แรงงาน การสนั บ สนุ น การลงทุ น ทั้ ง การลงทุ น จาก
ต่ างประเทศ และการลงทุ น ในต่ า งประเทศ รวมถึ ง ใช้
ประโยชน์จากความได้เปรียบของไทยในอีกหลาย ๆ ด้าน
ในการผลักดันศักยภาพเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
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ภาคผนวก
I. ดั ช นี ค วามได้ เ ปรี ย บโดยเปรี ย บเที ย บที่ ป รากฏ
(Revealed Comparative Advantage: RCA) ซึ่งใช้เป็น
ตั ว ชี้ วั ด ความได้ เปรี ย บโดยเปรี ย บเที ยบในการส่ ง ออก
สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งของประเทศผู้ส่งออกหนึ่ง มีสมการ
ในการคานวณ ดังนี้

𝑅𝐶𝐴𝑎𝑖 =
𝑖

𝑥 𝑖𝑎
𝑥 𝑖𝑤

โดยที่

𝑥𝑎
𝑅𝐶𝐴𝑎𝑖 คื=อ Revealed
Comparative Advantage
𝑥 𝑖𝑤
ของประเทศ 𝑎 ในสินค้า 𝑖

𝑥𝑎𝑖

คือ สัดส่วนของมูลค่าการส่งออกสินค้า 𝑖
ของประเทศ 𝑎 เทียบกับการส่งออกทั้งหมด
ของประเทศนั้น

𝑥𝑤𝑖

คือ สัดส่วนของมูลค่าการส่งออกสินค้า 𝑖 จากทั่ว
โลก เทียบกับมูลค่าการส่งออกรวมทั่วโลก

II. ดั ช นี ค วามเกื้ อ กู ล ทางการค้ า ระหว่ า งประเทศ
(Trade Complementarity Index: TCI) ซึ่ งใช้ วั ดความ
เป็น Natural Export Partner ระหว่างประเทศ โดยวัด
จากการเปรียบเทียบโครงสร้างสินค้าส่งออกของเวียดนาม
กับโครงสร้างสินค้านาเข้าของประเทศคู่ค้า มีสมการใน
การคานวณ ดังนี้
𝑐𝑎𝑏 = 1 −

𝑖∈𝑃

𝑥 𝑎𝑖 −𝑚 𝑖𝑏
2

โดยที่

𝑥 𝑖 −𝑚 𝑖

𝑖∈𝑃 𝑎
𝑏
𝑐𝑎𝑏 =
− Complementarity
คือ 1Trade
Index ของการส่ง
2
ออกประเทศ 𝑎 เทียบกับการนาเข้าของประเทศ 𝑏

𝑥𝑎𝑖

คือ สัดส่วนของมูลค่าการส่งออกสินค้า 𝑖 ของ
ประเทศ 𝑎 เทียบกับการส่งออกทั้งหมด
ของประเทศนั้น

𝑚𝑏𝑖 คือ สัดส่วนของมูลค่าการนาเข้าสินค้า 𝑖 ของ
ประเทศ 𝑏 เทียบกับการนาเข้าทั้งหมด

ของประเทศนั้น
𝑃

คือจานวนรายการสินค้าส่งออกทั้งหมด
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